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  א
مشلـت  . تسعى الدراسة إىل حتديد تأثري بعض املتغريات يف أداء معلمي الصفوف الثالثـة األوىل 

انب االقتصادي، واملؤهل العلمي، واخلربة، والبيئة الصفية، واإلدارة اجلنس، واجل: الدراسة متغريات
لتحقيق هدف الدراسة وزع . املدرسية، وعدد احلصص، وعدد الطلبة، وعبء املعلم وبرناجمه اليومي

معلماً ومعلمة من معلمـي الصـفوف    192الباحث استبانة تتضمن سؤاالً مفتوحاً على عينة مشلت
أبرزت نتائج الدراسة أن أداء املعلمني عملية تتأثر بعدة جوانب تتعلـق بـاملعلم   وقد . الثالثة األوىل

واتضح أن إدارة املدرسة واملؤهل العلمي وعدد التالميذ لدى املعلم من أهـم  . والظروف احمليطة به
العوامل اليت تؤثر يف أدائه، كما أبرزت النتائج أن هناك رغبة لدى املعلمني بتفعيل أنظمـة جديـدة   

ضبط عملية التعليم داخل غرفة الصف، وأن هناك ضعفاً يف قنوات االتصال بني األسرة واملدرسـة  ت
. األمر الذي يقود إىل ضعف متابعة الطلبة وإىل اخنفاض مستوى أداء املعلمني داخل غرفـة الصـف  

 ولوحظ أن املعيقات اليت تؤثر يف مستوى أداء املعلمني مل تقف عند جانب حمدد من جوانب عمـل 
اجلانب االقتصادي واجلانب االجتمـاعي واجلانـب املهـين،    : به مثل طاملعلم بل مشلت كل ما حيي

وأخرياً خلصت الدراسة إىل ضرورة التركيز علـى حتديـد   . والبيئات اإلدارية الداخلية واخلارجية
ير املهـين  نصاب املعلم من الطلبة، وعدد احلصص، وعلى احلوافز املادية واملعنوية، واالهتمام بالتطو

الذي يعتمد على واقع املعلمني وحاجام، وأخريا إعطاء املعلم فرصة املشاركة يف صوغ القـرارات ذات  
واقترحت الدراسة إجراء مزيد من الدراسات يف موضوع أداء معلمـي  . العالقة مبهنته وعدم فرضها عليه

تركيـزاً خاصـاً علـى دور اإلدارة     الصفوف الثالثة األوىل لغايات االرتقاء بأسلوب عملهم، مع التركيز
املدرسية من حيث ما هو قائم وما جيب أن يكون، ومدى انعكاس ذلك على أداء معلمي الصفوف الثالثـة  

  .طلبتهم األوىل ليصبح أداء املعلمني أفضل وأكثر ارتباطاً بواقعهم واستجابة حلاجات
                                           

 .جامعة الريموك، األردن ،كلية التربية ∗
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  المقدمة -1
معظم سياً سعت إليه األنظمة التربوية يف هدفاً أسا يتهكفا رفعتطوير أداء املعلم و ديع

والعوامل  ،حتديد حاجات املعلم ىلإ هذه األنظمة إىل السعي األمر الذي دفع. دول العامل
ملفهوم اري يتغ دفأجريت دراسات خمتلفة  .دائهأمستوى يف  أن تؤثراليت من شأا 

وإمنا أصبح مرشداً  ،مة فقطفلم يعد املعلم ناقالً للمعلو وتعديله، التقليدي لعمل املعلم
  .هاوموجهاً ومنظماً للبيئة التعليمية كل

وقد أشار األدب التربوي إىل أن ما يبذله املعلم من جهد عقلـي وجسـدي لتحقيـق    
ويف ضـوء  . عن مفهـوم األداء  يعد تعبرياًعليه أهداف حمددة أو القيام بالواجبات املقررة 
 املعاصر أصبح هناك كثري من املتغريات والضغوط التطورات التكنولوجية واإلنفجار املعريف

اليت جعلت من أداء املعلم منظومة كلية ال تنتهي فقط بتقدميه للمعلومة وإمنا تتعدى ذلـك  
 ). 2001البوهي،(ه من معطيات ب ىل كل ما يقوم به من واجبات، وتتصل بكل ما حييطإ

عوامل داخلية تتعلق باجلانب بعدة  -) 2003اخلميسي،(شار أكما -ويتأثر أداء املعلم 
وهناك عوامل خارجية كالبيئة اليت يعمل املعلم . رضا الوظيفي بشكل عاملالنفسي للمعلم وا

ن العوامل أ) 2002امساعيل،(ويعترب . دارية احمليطة بهإلضمنها من حيث اجلوانب املادية وا
وينعكس أداء . ثريهاأة تخرى، وتتباين يف شدىل أاملؤثرة يف أداء املعلمني ختتلف من بيئة إ

القدرة و يف التدريس،العلمية والفنية اية فالك: جوانب عديدة خلصت يف من خالل املعلم
ثري يف أالقدرة على التعلى التعامل مع معطيات البيئة الصفية مبا خيدم العملية التعليمية، و

   .الطلبة مبا حيقق التغري املأمول يف شخصيام
لذا  .أدائهستوى مل نعكاس طبيعيإ هو لطلبته وخربات مهارات من املعلم قدمهما ي إن

عدة  ىلإ رجعختالف يإلآخر، وهذا ا ىلإتلف من معلم خي داء داخل غرفة الصفاألن إف
عوامل تتعلق  مأ ةنفسي مإجتماعية، أأكانت سواء ها كن جتاهلمياملعلم ال بعوامل حتيط 

عمل املعلم وحيتاج  .دراسي وعدد الطلبةباملدرسة نفسها كاإلمكانات املدرسية والعبء ال
 ضبط خالل إال من يكون، وهذا االستعداد لن كافوبدين  ،وذهين إىل استعداد نفسي،

يف النهاية إىل مناخ نفسي ومهين  ليصل ،املعلم أداءمستوى  يفا التأثري أش من املؤثرات اليت
   .يف اإلجناز نممكفضل مستوى أ حتقيقمن  هميكن
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نصاب املعلم من احلصص؛ وعدد إىل تساؤالت تتعلق ب )2002واحليلة،  مرعي( أشار

 مربرات تربوية إىل إجاباا ستندتال بد أن الطلبة يف الغرفة الصفية؛ ومدة احلصة الصفية، 
ن هناك إغفاالً هلذه اجلوانب لدى وأ .توضح مدى انعكاس هذه اجلوانب على أداء املعلم

  .الباحثني
ـ به املع ميعد ما يقو  ةلم من واجبات خمتلفة منظومة متكاملة؛ تتشكل مكوناا من دافعي

به من مـتغريات تربويـة    طاملعلم ورغبته بالعمل؛ واإلمكانات املدرسية املتاحة؛ وما حيي
إىل وجود قصور ) 1997الفاضل والسويدي،(يشري  لذلك ،)2000دغيدي،(واجتماعية 

، ني إمكانات املدرسة املتوافرة وقدرات املعلملمعلم وبل احملدد عبءال يف دراسة العالقة بني
 ،للمعلـم  ةاحلصص األسبوعينصاب حتديد  نأ) 1999ريان، ؛1993ملحم،(وهنا يرى 

املدرسـة مـن    يتوافر يفجيب أن ينسجم مع ما  وما يطلب إليه من واجبات بشكل عام،
  .من هذه اإلمكانات توفره املدرسة نمع ما ميكن أ أو ،تسهيالت وإمكانات

يصبح أداء املعلم أمراً أكثر تعقيداً بتطور العملية التعليمية واالرتقاء ا؛ ألن هذا التطور و
يفرض على املعلم االستجابة لعدة متغريات بطريقة تتالءم واملعطيات اجلديدة اليت تفـرض  

يالحـظ   لذا). 2001ملحم، (نفسها يف ااالت االقتصادية والثقافية وشىت مناحي احلياة 
له أبعاد خمتلفة منها ما هو داخل املدرسة ومنها ما هو خارجهـا؛   داء املعلمني موضوعن أأ

والقدرة علـى   ةاجلديد همرادوأستيعاب إويرتبط أداء املعلمني كذلك مبدى قدرم على 
  ). 1987الشيخ، ( ممارسة تربوية صحيحة اوممارسته اتطبيقه

ية عامالً رئيساً يف جمال تنظيم مهـام  اإلدارة التربوإىل اعتبار ) 1990غنيمات، (أشار 
لـه حقوقـه    وتوضـح  ،اإلدارية واألكادميية التزاماتهله  حتدد ألا أولوياته املعلم وترتيب

يكـون للمعلـم دور يف النظـام     أن يركز التطور احلديث لإلدارة التربوية على .واجباتهو
ار اإلداري الذي سيقوم بالعمل مبعىن أن ميتلك املعلم جزءاً من القر .له خيضعاإلداري الذي 

ومن مث تـنعكس   ،فقط منفذاً هلا وليس ،حىت يكون مشاركاً يف العملية التعليمية ،هئيف ضو
  ). 1992عبد اخلالق،( هئهذه املشاركة على مستوى أدا

علـى   )1992العمري،و؛ 1990غنيمات، (كما أشار  عاصرةامل التربويةتركز الرؤية 
هذه املناداة بتطبيق قبل  ولكن ،صفالتوجيه واإلرشاد داخل غرفة أن يكون املعلم حموراً لل

 لفلسفة التعليميةهذه ا نفيذعلم بتامل ةطالبممن الصعب  نّأ) 2003نصر،(فقد اعترب  يةؤالر
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  .قهالواجبات واملسؤوليات امللقاة على عاتتعرف إىل يدون أن 
منظمي السياسات التربوية يف املعلمني اهتماماً عاملياً على مستوى  أداء حققوبشكل عام 
ظهر يف بريطانيا مثالً قانون عرف بقانون إصالح التعليم كان السبب  ،معظم دول العامل

وزير التربية الربيطاين حول تدين مستوى خرجيي املدارس لظهوره حماضرة لالرئيسي 
  )1997الفاضل والسويدي، ( .الخنفاض مستوى أداء املعلمني

أشار  حني "ضرورة إصالح النظام التعليمي :أمة يف خطر"بعنوان وظهر يف أمريكا تقرير 
صراحة إىل ضرورة االهتمام مبستوى أداء املعلمني ومتابعته من أجل الوصول إىل تطوير 

  .)1997الفاضل والسويدي، ( املدارس بكل املستويات يجينوعية الطلبة خر
حموراً مهماً من حماور بناء  خاصة معلمو الصفوف الثالثة األوىلو ةيشكل املعلمون عام

ن ما يطلب إىل املعلم أو ما يكلف القيام به من إلذا ف .شخصية الطالب يف جوانبها املختلفة
نعكس سلبياً أو إجيابياً على طلبته وعلى مستوى أدائه الكلي يواجبات غالباً ما 

سية املختلفة مثل العوامل املدر وتعد .إن أداء املعلم متغري وليس ثابتاً إذ ).2000جامل،(
، وعدد الطلبة داخل غرفة الصف وطريقة تنظيم جدول الدروس ةعدد احلصص اليومي

واإلمكانات املادية املتاحة مجيعها عوامل تفرض على املعلم أن يتعامل مع املوقف التعليمي 
  ).2002مرعي واحليلة، (تفرضها هذه العوامل  خمتلفةبكامله ضمن معطيات 

لالرتقـاء  هماً مامالً عاألوىل وف الثالثة معلمي الصف ل املؤثرة يف أداءالعوام يعد حتديد
 ة وطريقـة تدريسقدرام الاألمر الذي ينعكس على  .)2002 إمساعيل،(ئهم أدا مبستوى

عملية حيوية والن ما يقوم به املعلم من واجبات مدرسية خمتلفة؛ يعترب . تعاملهم مع الطلبة
ومنـها مـا    ومنها ما يرتبط بالطالب نفسه ا ما يتعلق باملعلممنه ،تؤثر وتتأثر بعدة جوانب

جاءت هذه الدراسة للبحث يف أداء معلمي الصـفوف   .باجلوانب املدرسية املختلفة قيتعل
  .معلمنيبوصفهم األوىل يف ضوء بعض املتغريات اليت تتعلق بعملهم  ةالثالث
  
  وأسئلتها مشكلة الدراسة -2

وذلك لوجود  لتربوي إىل أن أداء املعلمني متغري وليس ثابتاًعلى الرغم من إشارة األدب ا
يف حتديد هذه العوامل وحماولة الكشف  تبني أن هناك قصوراً. بعض العوامل اليت تؤثر يف أدائهم
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العوامل هذه  غفالإ اتضح ان. وخاصة لدى معلمي الصفوف الثالثة األوىل. عنها بصورة جلية
  . وحتسينه املعلمني منطلقاً رئيسياً لتطوير أداء هايعترب حتديد و ،يعد مشكلة مهمة
 ةالصفوف الثالث عدم رضا بعض معلمي خالل مشكلة الدراسة أيضاً من كما تنبع

عن مهنتهم، مرجعني السبب يف ذلك إىل عدة مربرات اقتصادية واجتماعية وعوامل  األوىل
دائمة للمدارس حبكم وقد ظهر ذلك للباحث من خالل الزيارات شبه ال ،مدرسية خمتلفة

مما اشعر الباحث بالرغبة يف دراسة هذه املشكلة وحماولة الكشف عن . االشرايف هعمل
العوامل املؤثرة يف أداء املعلمني وحتديدها لغاية الوقوف عليها بصورة واقعية ختلو من املبالغة 

  :سئلة التاليةلذلك حددت مشكلة الدراسة باأل. الغموض أو
املعلمـون   يراهـا األوىل كمـا   وف الثالثةمعلمي الصف  تؤثر يف أداءما العوامل اليت *

  :ولإلجابة عن هذا السؤال الرئيسي تفرعت عنه األسئلة التالية أنفسهم؟
ملعلمي الصفوف الثالثة  واالجتماعي هل هناك عالقة بني املستوى اإلقتصادي 

 األوىل ومستوى أدائهم؟
يومية، اخلربة، عدد الطلبة، عدد احلصص ال(ة هل هناك عالقة بني بعض العوامل املدرسي 

 ومستوى أداء معلمي الصفوف الثالثة األوىل؟) جنس املعلم، املؤهل العلمي للمعلم
 مستوى أدائهم؟ حتد من وف الثالثة األوىلمعلمو الصف اهااليت ير عيقاتما هي امل 

 
 فرضيات الدراسة -3

  : التالية وقد انبثق عن االسئلة السابقة الفرضيات الصفرية
أقل أو تساوي ) α( ليس هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة -1

  .بني معلمي الصفوف الثالثة األوىل تعزى إىل متغري اجلنس 0.05
أقل أو تساوي ) α( ليس هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة -2

 .تغري اخلربة العمليةبني معلمي الصفوف الثالثة األوىل تعزى إىل م0.05
أقل أو تساوي ) α( ليس هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة -3

 .بني معلمي الصفوف الثالثة األوىل تعزى إىل متغري املؤهل العلمي 0.05
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أقل أو تساوي ) α( ليس هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة -4
 .ة األوىل تعزى إىل عدد احلصص اليومية للمعلمبني معلمي الصفوف الثالث 0.05
 0.05أقل أو تساوي  )α( ليس هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة -5

  .بني معلمي الصفوف الثالثة األوىل تعزى إىل متغري عدد الطلبة الذين يدرسوم
  
  أهمية الدراسة -4

لذي يؤديه معلمو الصـفوف الثالثـة   الدور الفاعل اتنبع أمهية هذه الدراسة من خالل 
املعلم يف مستوى أداء  يؤثر إذ يف بناء شخصية الطالب العلمية واالجتماعية والنفسية،األوىل 

هو العنصر األساسي احملـرك لـدوافع الطلبـة،     ملعلمان أأوضحت الدراسات  .هذا البناء
ـ      ة الصـف  واملشـكل الجتاهام، وهو املسيطر علـى املنـاخ التعليمـي داخـل غرف

ن يرتبط تطوير مستوى أداء املعلم ارتباطـاً وثيقـاً   ألذا فمن البديهي  ).2000دغيدي،(
  .بتحديد العوامل اليت تؤثر يف أدائه بغية جتاوز كل ما ميكن أن يؤثر سلبياً يف مستوى أدائه

مستوى  يفالعوامل املؤثرة  الكشف عنمن خالل حماولة  ،أيضاً أمهية هذه الدراسةوتأيت 
من دور رئيسي ينعكس على مستوى  ه العواململا هلذ، وف الثالثة األوىلء معلمي الصفأدا
تقدم للمهتمني والقائمني على عملية تطوير احلالية فالدراسة  ،هم ودافعيتهم للعملئعطا

رات واقعية قرارؤى واضحة تساعدهم على بناء  نوعية عمل معلم الصفوف الثالثة األوىل،
 . ومن مث تنعكس على أدائهم داخل غرفة الصف، تؤثر يف أداء املعلمني قد عن العوامل اليت

املقدمة من معلمي الصفوف  عيقاتمهية هذه الدراسة من خالل الكشف عن املأوتظهر 
تصورات واقعية  عيقاتلتعكس هذه امل. سلبياً يف أدائهم ؤثرن تأالثالثة األوىل واليت ميكن 

وأخرياً فان الدراسة قد تسهم يف تقدمي رؤى . التجربةمن قبل املعلمني نابعة من اخلربة و
  .حبثية جديدة للمهتمني بتطوير أداء معلمي الصفوف الثالثة األوىل وآليات تطوير عملهم

 
  أهداف الدراسة -5
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  :تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية يف ضوء ما تقدم
 . وف الثالثة األوىلمعلمي الصفأداء الكشف عن أهم العوامل اليت تؤثر يف  -1
العوامل املؤثرة  وبعض وف الثالثة األوىلمعلمي الصف أداءمستوى  تبيان العالقة بني -2

  .املعلمني أداءيف  سلبياً أو إجيابياً
األوىل الثالثة  وفمستوى أداء معلمي الصفيف تأثر أن اليت من شأا  عيقاتحتديد امل -3
  .املعلمون أنفسهم يراها كما

  
  الدراسة  مجتمع -6

. مديرية تربية اربد األوىلاألوىل يف  وف الثالثةمجيع معلمي الصفهو جمتمع الدراسة 
للعام الصفوف اليت يدرسوا توزيع هؤالء املعلمني على ) 1:6(ميثل اجلدول رقم 

   .2004/2005الدراسي 
  )1:6(اجلدول رقم 

  توزيع أفراد جمتمع الدراسة
  

اجلنس املهنة
الصف
الصف الصف الثاين األول

اموع الثالث
 عداد املعلمنيإلالنسبة املئوية 

 الذكور واإلناث يف جمتمع الدراسة

  معلم
 %15946 465063 ذكور
 %18654 626361 إناث

 %345100 108113124  اموع

  
  عينة الدراسة -7

 اربـد األوىلتكونت عينة الدراسة من معلمي الصفوف الثالثة األوىل يف مديرية تربية 
رفيدة األساسية، ضاحية احلسني األساسية، الكرامة األساسية، : يف مدارس اإلناث التالية

مجيلة بو باشا األساسية، مسخ األساسية، الشفاء بنت عوف األساسية، الريموك األساسية، 
 أم حبيبه األساسية، القادسية األساسية، الكندي األساسية، أم سلمة األساسية، اخلنساء
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 ،األساسية، اجنادين األساسية، حفصة بنت عمر، حنينا األساسية، خولة بنت األزور
  .ومدرسة ذات النطاقني األساسية

مدرسة أىب بكر الصديق األساسية، محزة بن عبد : أما مدارس الذكور فقد كانت
 املطلب األساسية، حذيفة بن اليمان األساسية، جابر بن حيان الكويف األساسية، املأمون
األساسية، عبد الرمحن احللحويل األساسية، ابن زيدون األساسية، عمر املختار األساسية، 
بشرى األساسية، بيت راس األساسية، حكما األساسية، حوارة األساسية ومدرسة زبده 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة)  1:7(يظهر اجلدول رقم  .فركوح االساسية
  
  )1:7(اجلدول رقم 
  ة الدراسةتوزيع أفراد عين
  

  
  املهنة

  الصف الذي يدرسه املعلم اجلنس
 اموع

النسبة املئوية 
 الفراد العينة

  معلم
 الثالث األساسي  الثاين األساسي األول األساسي  

 %9047 303030 ذكور
 %10253 343434 إناث

 %192100 646464  اموع

  
 مـن جمتمـع  %) 56(أي بنسبة ومعلمة  معلماً) 192(الدراسة  بلغ جمموع أفراد عينة

وقد اختار الباحث هذه النسبة للوقوف على نتائج اكثر موضوعية ومتثـيالً   الدراسة الكلي،
مـن عينـة    %)47(أي بنسـبة   معلماً ))90تمع الدراسة بلغ عدد املعلمني الذكور 

  %.56.6الدراسة، يف حني بلغت نسبتهم من جمموع املعلمني الذكور الكلي 
من عينـة الدراسـة،    %)53(بنسبة  معلمة )102(عـدد املعلمات اإلنـاث غ بلو

االسـتبانات الـيت    عـدد  يف حني بلغ. من عدد املعلمات اإلناث الكلي%) 55(وبنسبة 
اسـتبانه  ) 83(اسـتبانه للمعلمـني الـذكور، و   ) 46(منها  استبانة )129(استرجعت 

  .وضعها النهائي وهي اليت مثلت عينة الدراسة يف. للمعلمات اإلناث
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بأن العينة املختارة هلذا البحث كانت عشوائية من حيث اختيار مدراس الـذكور   علماً
ولتكـون أكثـر متثـيالً آلراء     واإلناث، وذلك لتمثل العينة واقع املدارس بصورة طبيعية،

، قام الباحث خالهلا وثالثني يوماً ةاستغرق توزيع استبانات هذه الدراسة مخس. املعلمني
رس وشرح فكرة البحث للمعلمني، وأجـاب عـن أسـئلتهم، ووزع    ات للمدازيارب

وأعطاهم فرصة لإلجابة مباشرة ملن يستطيع ذلك والبقية على حسب عليهم االستبانات 
  . عملهم ظروف

  
  الدراسة  حدود -8

لكل دراسة حدود تقف عندها نظراً لعدة اعتبارات وظروف حتيط ا، وقد اعتـربت  
  :احلالية الدراسة حدودة هي التالي احلدود
يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة خارج جمتمعها اإلحصائي مبدى مماثلة اتمـع   -1

التربيـة   مديريـة يف  األوىلالثالثة  وفاخلارجي تمع الدراسة احلايل وهو معلمو الصف
  .2004/2005للعام الدراسي  حملافظة اربد األوىل والتعليم

لمني يف ااالت اليت مشلتها أداة القياس املستخدمة يف هـذه  جابات املعإتتحدد  -2
 .الدراسة

املستوى اإلقتصـادي للمعلـم، والنظـرة    : املتغريات اليت تناولتها الدراسة هي -3
عدد احلصص، (وبعض العوامل املدرسية  واملؤهل العلمي، واخلربة، واجلنس، االجتماعية،

  ).والربنامج ، والعبءوعدد الطلبة، والبيئة املدرسية
  

  التعريفات اإلجرائية -9
هم املعلمون الذين يقومون بتدريس الصـفوف  :  الثالثة األوىل وفمعلمو الصف -1

 .األول والثاين والثالث من مرحلة التعليم األساسي
لقيـام بالواجبـات   ا أثناء يف اليت يظهرها املعلموالكفاية القدرة : مستوى األداء -2
اول هذا البحث أداء املعلـم يف ضـوء   وسيتن .حييط به من متغرياتيف ضوء ما  ا فاملكل
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عـدد الطلبـة يف   : الظروف االقتصادية واالجتماعية للمعلم، بعض العوامل املدرسية، مثل
  . عدد احلصص اليومية، والبيئة املدرسية والعبء والربنامج املخصص للمعلموالصف، 

من عليه  صادقنامج التدريسي املالرب جمموع احلصص الواردة يف هو: عدد احلصص -3
خـالل   )املعلم( تزم بهاليت يعمل ا املعلم ويل املدرسةمن  قترحملواالتربية والتعليم  مديرية

 .األسبوع الدراسي
: الصفوفمن مستوى  جمموع الطلبة احلاضرين يف غرفة صفية واحدة: عدد الطلبة -4

 .األول أو الثاين أو الثالث األساسي
 .لقاء عمله يف مهنة التعليممقدار الدخل الشهري للمعلم : اإلقتصادياملستوى  -5
كيف يرى املعلم عالقته يف اتمع من خالل الدور واملكانـه  : النظرة االجتماعية -6

 .اماليت يشغله
 .يف مدرستهوبشرية ما حييط باملعلم من بيئة مادية : البيئة املدرسية  -7
ا يقترح من إدارة املدرسة للمعلم مـن واجبـات   ويشري إىل م: لربنامجلعبء واا -8

  .ا خالل أيام دوامه الرمسيالقيام يه وفنية عل, أكادميية، وإدارية 
 

  اوأدواته دراسةمنهجية ال -10
 Triangulation(اتبع الباحث ثالثة أساليب حبثية لتحقيق أهداف الدراسـة   -10-1

Method (من استخدم كالًو .تهاصل عليها وصحلتأكد من مدى دقة املعلومات اليت سيحوا:  
مبتغريات الدراسة بشكل عـام  مراجعة األدب النظري والوثائق املتعلقة  -10-1-1

  .املعلمني بشكل خاص وموضوع أداء
 .فقرة )45 ( عدد فقراابلغ جماالت  ةأربعاستبانة حتتوي على  تصميم -10-1-2

املعلم وأدواره املختلفة وما يؤثر هـذا   املتعلق بأداء وذلك يف ضوء مراجعة األدب السابق،
وصنف الباحث ما جاء من فقرات خمتلفـة يف جمـاالت   . األداء يف قيام املعلم ذه األدوار

جمـال اجلانـب   . فقـرة ) 12(وبلغ عدد فقرات هذا اال  اإلدارة املدرسية،: أربعة هي
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لربنامج احتـوى  وجمال العبء وا. فقرات) 10(اإلقتصادي واإلجتماعي للمعلم وتضمن 
  .فقرة) 11(وجمال البيئة املدرسية، وعدد فقراته . فقرة) 12(على 

ليعطي املستجيب حريـة  ) ليكرت(لفقرات أداة الدراسة  مخاسياً تدرجياًالباحث أعطى
فأعطى مخس احتماالت لإلجابة تبدأ مبوافق بشدة، موافق، . أكرب يف اختيار ما يعرب عن رأيه

: هلذا التدريج علـى النحـو التـايل    اًوأعطى تقدير. موافق بشدة حمايد، غري موافق، وغري
-7-6-5-4-3-1: هناك فقرات موجبة، وهي الفقرات رقم  توكان 1،2،3،4،5

8-9-10-11-13-14-16-17-18- 19-20-21-22-24-25-26-
 -15-12- 2: وهي الفقـرات  وفقرات سالبة. 33-36-38-39-41-42-45
وقــد أخــذت . 23-27-28-29-30-31-32-34-35-37-40-43-44
  .5،4،3،2،1: للفقرات املوجبة إذ كانت رقمياً خمالفاً تدرجياً

لوصول إىل معلومات أكثر عمقاً ووضـوحاً  ادف  سؤال مفتوح -10-1-3
 أا تـؤثر يف أفراد عينة الدراسة  املعيقات اليت يرىحول  ةصاخبوحول مشكلة البحث 

بدراسـة   يبدأق الثالث على حنو متكامل ائتعمل هذه الطرو .الرتقاء مبستوى أدائهما
فقـرات   تويف ضوء الدراسات السابقة صيغ مبتغريات الدراسةاألدب النظري املتعلق 

معلمي الصفوف  الرتقاء مبستوى أداءعيقات اضمنت سؤاالً مفتوحاً حول متواالستبانة 
   .معلومات أكثر تفصيالً وعمقاً إىلللوصول الثالثة األوىل وذلك 

10-2- ا صدق األداة وثبااألداة على  تعرض املعرفة صدق أداة الدراسة وثبا
تحقـق  لوذلك ل امعة الريموك،جبحمكمني من أعضاء هيئة التدريس يف كلية التربية  تسعة

من الصدق الظاهري وصدق احملتوى من حيث مدى الشمولية والوضوح واالنتماء بني 
جزيء و ،اًلغويتعديالً  بعض الفقرات تكمني عدلوبناًء على آراء احمل. وجماالا الفقرات
بلغ عدد فقرات االستبانة و ،فقرة من فقرات االستبانة ةذف أيأن حت دوناآلخر  هابعض

) %92( مكانكرونباخ لالتساق الداخلي لمعادلة ألفا  توبعد ذلك استخدم) 45(
  .وهو معامل ثبات ميكن اعتماده لقبول نتائج األداة
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  راسةمتغيرات الد -11
  :واشتملت علىاملتغريات املستقلة  -11-1
  .وأنثى اًذكر :ويتضمن ،اجلنس -11-1-1
إىل أقـل مـن   سـنوات   5سـنوات، مـن   5أقل من : اخلربة، وتشمل -11-1-2

  . سنوات فما فوق 10منسنوات، و10
دبلوم متوسط، بكـالوريوس،  : الشهادات التاليةاملؤهل العلمي، ويشمل  -11-1-3

  . اهماجستري، ودكتور
، ومن حصة فما دون 20: وتشمل ،عدد احلصص اليت يدرسها املعلم -11-1-4

  .حصة فما فوق 26من و حصة، 21-25
طالباً فما  20 :الصف الذي يدرسه املعلم، ويشملغرفة عدد الطلبة يف  -11-1-5
  . طالباً فما فوق 31من طالباً، و 30-26ومن طالباً،  25-21ومن دون، 
ـ أفراد عينة الدراسة  إجابات درجاتمن جمموع  ويتكون: بعاملتغري التا -11-2 ن ع
العوامل املؤثرة يف أدائهم بوصفهم معلمـني   حنو تصورامأداة الدراسة واليت حتدد  فقرات

  .للصفوف الثالثة األوىل
  

  دراسات سابقة حول أداء معلمي الصفوف الثالثة األولى -12
من حماور التطوير التربوي يف  مهماً م حموراًاعترب أداء املعلمني ومستوى إجادم لعمله

لتحديد العقبات اليت تعيق  (Rappa and Brown, 1983)ففي دراسة . معظم دول العامل
وصول املعلمني إىل درجة األداء املتميز تبني أن ضعف معدل الدخل الشهري املقرر 

. يعيق عمل املعلم اللمعلمني، وغياب العدالة اإلدارية يف العالوات واحلوافز هي أهم م
ودعت الدراسة إىل ضرورة االهتمام بتطوير مستوى أداء املعلمني وتوفري أفضل الفرص 

  . لتشكل لديه حافزاً مهماً لتطوير عمله املادية واإلجتماعية للمعلم،
اتضح أن  )2002Kelley; Heneman; and Milanowski ,(يف دراسة أجراها و
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يف مستوى أدائهم، وخلصت  اًاحملددة هلم تؤثر تأثرياً واضحتصورات املعلمني حنو الواجبات 
وظروف الدراسة إىل أن من أهم عوامل رفع مستوى أداء املعلمني هو توفري أجواء مدرسية 

وركزت الدراسة على ضرورة االهتمام بأن تكون . صفية تتالءم وإمكانام املهنية واألكادميية
املعلمون وخاصة اجلدد  رية وقابلة للتحقيق، كي ال يشعبرامج إعداد املعلمني ذات أهداف واقع

  . سلفاً منهم باإلحباط ولكي يكون أداؤهم ضمن مستوى مقبول أو حمدد
أن  Forlin, 2001)(أظهـرت   ،ثر سلوك الطلبة يف أداء املعلمـني أويف دراسة لتحديد 
به الطلبة مـن   مما يقوكثر من اإلناث من خالل أهم تأثرياً سلبياً ؤاملعلمني الذكور يتأثر أدا

أظهرت الدراسة أيضاً أن سلوك الطلبة داخل غرفة الصف له أثر واضح خمتلفة، و تسلوكيا
إىل أن كفايـة  وأشارت نتائج الدراسة . يف أداء معلمي الصفوف الثالثة األوىل بشكل عام

أدائهـم  مهماً يف حتديد مستوى  معلمي الصفوف الثالثة األوىل وقدرم املهنية تؤدي دوراً
  . من خالل قدرم على التعامل مع املواقف الصفية املختلفة بفاعلية وكفاية

 قـام ـا   1998ولغاية عـام   1991وىف دراسة مسحيه طولية استمرت من عام 
(Abbott; Hughes; and Williamson,2001) ق التدريس، والسـلوك  ائفقد تبني أن طر
وتتشابه أحيانا أخرى ويـؤثر يف  أحياناً لف الصفي، وردود أفعال املعلمني بشكل عام ختت

وأشارت الدراسة إىل أن العبء الوظيفي . اقتصاديةمنها ذلك متغريات عديدة منها تربوية و
  .للمعلم له أثر واضح يف مستوى أدائه وعلى مدى استقراره النفسي

أثر إدارة املدرسة يف أداء املعلمـني   حول )Hepburn and Brwon,2001(ويف دراسة 
تبني أن املرونة والتعاون والتشجيع مجيعها عوامل ذات أثر إجيايب واضح يف أداء املعلمـني  

وقد أيدت الدراسة ضرورة االهتمـام مبشـاركة   . أيضاً والعاملني يف املدرسة بشكل عام
لكـي  املعلمني يف إدارة املدرسة لكي ميتلكوا احلس الفعلي حنو املؤسسة اليت ينتمون إليها و

  . جيابية حنوها مما يزيد يف مستوى أدائهميتصرفوا بإ
أن النمط اإلداري املتبع والعبء  Timperley and Robinsons,2000) (وأيدت دراسة 

أكدت الدراسة أن وجود عـبء  و .الوظيفي املخصص للمعلم هلما كبري األثر يف مستوى أدائه
إجياد مناذج تنظيمية جديدة تدريسي مرتفع لدى املعلم يفرض على اإلدارة واملعلم على حد سواء 

  . بكامله إدارية أكثر تعقيداً لتستجيب للموقف التعليمي للعمل، ويفرض أمناطاً
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, كذلك أوضحت الدراسة أمهية دور املعلم يف مواجهة مشكلة العـبء املرتفـع لـه    
ولكن يف , وجود عبء مرتفع للمعلم ذوأوضحت الدراسة أيضاً أن اإلدارة املدرسية ال حتب

، ليعيد دوث هذه املشكلة فان مسؤولية عالجه جيب أن تنبع من املعلم واإلدارة معاًحال ح
  . املعلم تنظيم عمله وتضع اإلدارة اخلطط املناسبة ملواجهة هذه املشكلة

حول أداء املعلمني أظهرت نتائج الدراسة أن ) 1997الفاضل والسويدي،(ويف دراسة 
تبدأ من املعلم نفسه وتنتهي جبميع معطيـات  . مهناك عوامل خمتلفة تؤثر يف مستوى أدائه

ترتكز الدراسة على الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة    . العملية التعليمية اليت حتيط به
وتبني نتائج الدراسة أيضاً أن أداء . للمعلمني، وتؤدي الدور األهم يف حتديد مستوى أدائهم
 رى، كما أن لإلدارة املدرسية تـأثرياً املعلمني يتأثر بعدة جوانب ويتغري من مرحلة إىل أخ

  . يف أداء املعلمني مبختلف املراحل التعليمية مباشراً
ويالحظ من الدراسات اليت ذكرت واإلطار النظري هلذه الدراسة أن أداء املعلـم  

 باألعباء اليت يكلف ا، وأحيانـاً ما يرتبط يتأثر بعدة عوامل منها ما يرتبط باملعلم و
كذلك يالحظ من الدراسـات أن  . إىل تأثري منط اإلدارة املدرسية لتصل تتعدى ذلك

أداء املعلم ليس مسؤولية فردية تقع على عاتق املعلم فقط، وإمنا متتد لتشـمل كـل   
كما أوضحت الدراسات أيضاً أنه ال ميكن اعتبـار املعلـم   . بالعملية التعليمية نياملعني

 تيكن هناك حتديد لألدوار واملسـؤوليا  منظماً وموجهاً وميسراً لعملية التعليم ما مل
وبشكل عام أوضـحت الدراسـات أن أداء املعلـم    . لكل من املعلم وإدارة املدرسة

  .مصفوفة معقده تتشكل من متغريات عديدة
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها -13
 سة، فنتائج الدراسة وفق فرضياا ويفانعرض أوالً النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيسي للدر

  .ضوء اثر املتغريات اليت عاجلتها هذه الفرضيات
نتائج السؤال املتعلق بأهم العوامل اليت تؤثر يف أداء املعلمني كما يروـا   -13-1
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يعرض من خالل نتائج هذا السؤال إجابات أفراد عينة الدراسة عـن جماالـا    .أنفسهم
املعيارية والنسـب املئويـة   حنرافات إلوااحلسابية املتوسطات استخدم الباحث . املختلفة

. فقرات االستبانة بشكل عـام  عنالدراسة  جابات أفراد عينةإلتحديد  ومعامل االلتواء
. ثر هذه الفقرات وجماالا يف أداء املعلمني كما يراه املعلمون انفسـهم أوذلك لتحديد 

  .التايل) 1-13(دول رقم اجليف وقد كانت النتائج على النحو املبني 
  
  )1-13( اجلدول

  عنواالحنرافات املعيارية والنسب املئوية الفراد عينة الدراسة احلسابية املتوسطات 
  فقرات االستبانة بشكل عام 

  

  رةــــــالفق
الوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسب 
 املئوية

 جمال اإلدارة املدرسية

 %89 4.440.74 .حسني أدائيتعد الثقة اليت متنحها يل إدارة املدرسة دافعا لت -1
 %59 2.941.18 .يف أدائياًيتكليفي بواجبات غري الواجبات التدريسية يؤثر سلب -2
 %90 4.490.79.احترام إدارة املدرسة إلبداعي يف التعليم يعترب حافزاُ لتحسني أدائي -3
 %85 4.230.79 .سهولة االتصال بني إدارة املدرسة واملعلمني يدفعين لتحسني أدائي -4
 %84 4.181.019 .يف أدائياًييؤثر إجيابيممارسة اإلدارة بشكل دميقراط -5
توفري اإلدارة ألجواء احملبة واأللفة بني املعلمني يسهم يف حتسن أدائي بوصـفي -6

 .عضواً يف جمموعة
4.320.81 86% 

تقدمي إدارة املدرسة املكافآت يف حال متييز أدائي عن زمالئي مـن املعلمـني -7
 . دافعاً لإلجنازيعطيين

4.091.15 82% 

 %82 4.120.94 .تعاملين إدارة املدرسة بتقدير وموضوعية مما يشعرين بضرورة رفع مستوى أدائي - 8
 %79 3.951.01 .يف مستوى أدائياًيقدرة إدارة املدرسة على حل املشكالت بفاعلية يؤثر إجياب - 9

 %82 4.120.94 .ى العمل واإلجنازتقدمي إدارة املدرسة للتسهيالت الالزمة يشجعين عل -10
 %86 4.280.83 .قدرة إدارة املدرسة على إجياد جو من النظام واالنضباط املدرسي يزيد يف أدائي -11
 %68 3.381.27 .حمدودية عدالة إدارة املدرسة يف التعامل مع املعلمني يؤثر سلبياً يف أدائي -12

 جمال البيئة املدرسية
 %82 4.121.25 .اً يف أدائييغرفة الصف يؤثر سلباملرتفع داخلالطالبعدد  -13
مهماً يفتنوع خلفيات الطلبة االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشكل عامالً -14

 .حتسني أدائي
3.611.05 72% 

ئـي مسـتوى أدااً يفيسـلبيؤثر)ذكور وإناث(وجود طلبة من اجلنسني -15
 .إدارة الصف وتنظيمه يف ةوخاص

3.291.35 66% 
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 %83 4.171.17  .ئيمستوى أدايفاًيإجيابالتعليمية يؤثراملخترباتافر تو -16
 %83 4.151.06 .ئيداأيف مستوىيؤثرحيتويه من تسهيالت خمتلفةاملدرسي وما البناءطبيعة  - 17
 %81 4.051.16 .أدائياً يف يسلبإىل الوسائل التعليمية الالزمة للتدريس يؤثر املدرسةافتقار  -18
 %88 4.380.91.يأدائيف اًيإجيابمن مواد وأدوات وقرطاسيه يؤثرهتاجما أح توفري -19
 %79  3.951.15 باإلمكانات املادية والتسهيالت املتوافرة يف املدرسةأداؤك ريتأث -20
يـؤثر  ةعدم صالحية بعض األجهزة والوسائل التعليمية املوجودة يف املدرس -21

 .سلبياً يف أدائي
3.911.04 78% 

  رةــــــالفق
الوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسب 
 املئوية

 %77 3.871.15 .عدم كفاية الوسائل واملواد التعليمية املختلفة يف املدرسة يؤثر سلبياً يف أدائي - 22
إعطاء املعلم فرصة حتديد وشراء الوسائل واألجهزة التعليمية يؤثر إجيابياً يف مستوى  - 23

 .أدائه يف حصصه
3.951.12 79% 

 جتماعي للمعلمإلتصادي واقإلجمال اجلانب ا

 %72 3.591.31   .ئيمستوى أدايتحسنمستوى دخلي الشهري تحسنب -24
 %75 3.741.16  .يؤثر إجيابياً يف أدائياإلضايفإجياد نظام حوافز مادية للعمل - 25
 %63 3.131.37 .عدم كفاية دخلي الشهري حيول دون تطوير أدائي - 26
 %67 3.371.17. ة للمدرسة يعترب عامالً إجيابياً يف حتسني أدائيكفاية املوازنة السنوي - 27
 %75 3.741.17 .قيم اتمع وثقافته حنو املعلم يعتربان حافزاً يل يف عملي - 28
 %76 3.791.16  .مؤازرة اتمع لدعوة أن التعليم مهنة يدفعين لتحسني أدائي - 29
 %76 3.781.29 .عامالً مهماً يف حتسني أدائياملساواة بني مهنة التعليم واملهن األخرى تعترب - 30
 %83 4.131.08 .دعم اتمع حلقوق املعلم يدفعين لتحسني أدائي - 31
 %86 4.280.94 .تقدير اتمع ملهنة املعلم يعترب حافزا لتحسني أدائي - 32
 %81 4.060.96 .القيمة االجتماعية ملهنة التعليم تعترب حافزاً لإلجناز - 33

للمعلمجمال العبء والربنامج املخصص
 %62 3.081.37 .اً يف مستوى أدائيياألسبوعية تؤثر سلب املناوبة -34
 %74 3.681.39 .التحضري اليومي يؤثر إجيابياً يف مستوى أدائي - 35
 %78 3.881.00 .االمتحانات الدورية اليت أقوم ا للطلبة حتسن من مستوى أدائي - 36
 %67 3.331.21 .أدائيطول وقت احلصة يؤثر إجيابياً يف مستوى - 37
 %72 3.591.12 .العبء األسبوعي من أعمال خمتلفة يؤثر سلبياً يف أدائي - 38
 %75 3.741.12.العدد املرتفع للحصص اليت ادرسها حيد من أدائي لواجبايت - 39
 %71 3.561.33.تكليفي القيام بتدريس مواد دراسية من خارج ختصصي يؤثر سلبياً يف أدائي - 40
 %68 3.391.23 .واإلمكانات املدرسية احلاليةقص األسبوعية املقرر للمعلم ال يتوافبرنامج احلص - 41
 %68 3.401.28 .عدم كفاية احلصص لتغطية املنهاج يؤثر سلبياً يف أدائي - 42
 %68 3.401.24  .ربط دوام املعلم باليوم وليس باحلصص يؤثر سلبياً يف أدائي - 43
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الوسائل واألنشطة التعليمية ممـا يطـورعدد حصص الفراغ اليومية كافية العداد - 44

 .مستوى أدائي
2.971.46 59% 

جدولة برنامج احلصص ال يراعي حاجات املعلم الذهنية والبدنية والنفسية مما يؤثر - 45
 .سلبياً يف أدائي

3.35 1.32  67%  

  
أن أعلى وسط لفقرات الدراسة بشكل عـام كـان   ) 1-13(اجلدول رقم يف يظهر 

لـه   لى أن احترام إدارة املدرسة إلبداع املعلم يعد حـافزاً للفقرة الثالثة اليت تنص ع 4.49
للفقرة الثانية واليت تشري إىل أن تكليف  2.94يف حني أن أقل وسط حسايب كان. لإلجناز

يف أدائه، وكذلك للفقرة الثالثة والثالثني  اًياملعلم بواجبات غري الواجبات التدريسية يؤثر سلب
اغ اليومي كافية ليقوم املعلمـون بإعـداد الوسـائل    واليت تشري إىل أن عدد حصص الفر

وبشكل عام يالحظ أن األوساط احلسابية جلميع الفقرات متيـل إىل التقـارب،   . التعليمية
وهذا يشري إىل أن إجابات أفراد العينة كانت متيل إىل االنسجام أكثر من التناقض، مما يعين 

يف أداء املعلمني، وقد أظهرت األوساط أن الفقرات املذكورة تشكل مبجملها عوامل مؤثرة 
  .احلسابية لإلجابات أن هذه العوامل مؤثرة ولكن بنسب خمتلفة

، %90ولغاية % 59اجلدول أيضاً أن النسب املئوية للفقرات تراوحت من يف ويظهر 
وهذا مؤشر آخر على أن معظم أفـراد العينـة يعتـربون أن    % 50ومل تظهر نسب دون 
كما يالحظ أيضاً . هلا تأثري يف مستوى أدائهمبأن نها الفقرات املذكورة العوامل اليت تعرب ع

فـني  را حناإلمبعدل تباين بني  1.46و 0.74أن اإلحنراف املعياري للفقرات كان يقع بني 
وهذا يشري إىل أن الرتوح عن الوسط احلسايب بني اإلجابات جلميع الفقرات  0،72يساوي 

  .عينة متقاربة بغض النظر عن اختالف املتغريات بينهمغري مرتفع وإن إجابات أفراد ال
  
  )2-13( اجلدول

  حماور االستبانة نعينة الدراسة ع ألفرادواالحنرافات املعيارية والنسب املئوية احلسابية املتوسطات 
  

النسب 
  املئوية

االحنراف
 املعياري

الوسط
 احلسايب

  احملاور

81%  6.26  املدرسية اإلدارة 4.04
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75%  6.88  واالجتماعياإلقتصادياجلانب  3.76
69%  7،43  والربنامج العبء 3.45
79%  7.37  املدرسية البيئة 3.95
76%  14.00   الكلي 3.80

  
حنرافات املعيارية والنسب إلوااحلسابية املتوسطات ) 2-13(يظهر يف اجلدول رقم 

وسط حسايب للمجاالت  أعلى إن. حماور االستبانة عنفراد عينة الدراسة جابات أاملئوية إل
قسمة جمموع  حاصلوهو  4.04بلغ  إذهو الوسط احلسايب ال اإلدارة املدرسية 
يليه جمال البيئة املدرسية وحصل على متوسط . األوساط احلسابية لفقرات اال على عددها

لغ متوسطه ابالمجال اجلانب اإلقتصادي واالجتماعي للمعلم ف. 3.95 قدرهحسايب عام 
احتل جمال العبء والربنامج الدراسي للمعلم املرتية الرابعة  اًخريأو. 3.76يب العام احلسا

  .3.45 قدرهوحصل على متوسط حسايب 
كبرياً من األمهيـة إلدارة   وبتحليل دقيق ألثر هذه احملاور يالحظ أن املعلمني أعطوا قدراً
من غريهـا مـن احملـاور     املدرسة معتربين بذلك أن لإلدارة الدور الفاعل يف أدائهم أكثر

وقد يعود سبب التركيز على دور اإلدارة إىل شعور املعلمـني بـأن   . املضمنة يف الدراسة
تشجيع اإلدارة وحتفيزها هلم يؤثر فعليا يف أدائهم أكثر من بقية العوامل املذكورة يف هـذه  

 ,Wilhelm; Dewhurst ; Parker)و  )1992عبـد اخلـالق،  (وذا اتفاق مع . الدراسة

ىل العمل بصـورة  إالوظيفي ويدفعه  ااملعلم بالرض رعندما اعترب أن من أهم ما يشع (2000
كمـا  . ىل املؤسسة هو قدرة اإلدارة علـى توفري جـو نفسـي آمن للعـاملني إمنتمية 
إىل أن إدارة املدرسة املنطلقة  (Hepburn; Brown, 2001)و) 1992اللوايت،(ار أيضاً ـأش

يف تطوير   حاجات العاملني وغايات املؤسسة هي اإلدارة األكثر جناحاًمن مبدأ التوازن بني
  .مستوى إجناز العاملني لديها

كمـا  -وأما البيئة املدرسية اليت حصلت على الترتيب الثاين يف املتوسطات احلسـابية  
يعتـرب  . هفهي املناخ الذي تنفذ من خالله نشاطات اليوم الدراسي وفعاليات -ذكرت سابقاً
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أساسياً ومكمالً لإلدارة املدرسية الناجحة، وهكذا يالحـظ   لمون البيئة املدرسية حموراًاملع
وهذا . التكامل من وجهة نظر املعلمني بني البيئة املدرسية املالئمة واإلدارة املدرسية الفاعلة

 (Wilhelm; Dewhurst ; Parker, 2000)و) 2001مجـل، (يؤكد ما انتهت إليه دراستا 
االرتباط اجلوهري بني إدارة املدرسة وبيئة املدرسة من حيث التكامـل بـني    اتلتان أبرزلا

آخذين باحلسبان أن أداء املعلمني هو حمصلـة طبيعية لعدة عوامل تتعلق بالنواحي . اجلانبني
 ق ببيئـة التطبيق اليت يعمـل فيها، ويرىـالنفسية والصحية للمعلم، وعوامل خارجية تتعل

أن  ( Murray; Slee; Lawson; Silins; Banfield; Russell, 2000 )و) 2003نصـر، (
أن حيقق األداء اجليد للمعلم هو التعامل مع هذه املـتغريات علـى حنـو     نمن أهم ما ميك

  . املعلم وجناح املؤسسة التعليمية رمتكامل، يشكل يف حمصلته استقرا
ثالثة وبلـغ متوسـطه   وأما العبء والربنامج الدراسي للمعلم فقد حصل على املرتبة ال

قدراً من األمهية لإلدارة املدرسية  اوتشري هذه النسبة إىل أن املعلمني أعطو 41،36احلسايب 
كرب من الربنامج الدراسي واألعباء األخرى اليت يقومون ـا، ويف هـذا   أوالبيئة املدرسية 

شـكالن تـأثرياً يف   أن إدارة املدرسة والبيئة املدرسية ين إشارة ضمنية إىل أن املعلمني يرو
كثر من باقي األعباء اإلدارية املوكلة أكثر من الربنامج الدراسي احملدد هلم، وكذلك أأدائهم 
ـ إ .إليهم ن مـن واجبـات   ون التحليل الدقيق هلذه النتيجة ينتهي إىل أن ما يقوم به املعلم

أن حصول هذا  تدريسية وغريها من األعمال يعترب عامالً مؤثراً يف مستوى أدائهم وال يعين
وأشارت دراسة . اجلانب على املرتبة الثالثة يف األوساط احلسابية إلغاء تأثريه يف أداء املعلمني

إىل أن حجم العبء الدراسي للمعلم وتنظيمه وما يقوم به من أعمال ) 1992عبد اخلالق،(
بـاختالف  خمتلفة خالل اليوم الدراسي، يؤدي دوراً مهماً يف حتديد مستوى أداء املعلمني 

  .مؤهالم ومراحل التدريس اليت يشغلوا
حصل اجلانب اإلقتصادي واالجتماعي للمعلم على املرتبة الرابعة بني جماالت الدراسـة  

ن فـإ مهية هذا اجلانب يف حياة املعلـم  أعلى الرغم من . 37،62احلسايب  هوبلغ متوسط
مظهرين بتلك النتيجـة البعـد   . قل من التأثري يف مستوى أدائهمألعطوه القدر اأاملعلمني 

. ن حتدده نظرة إجتماعيةأقتصادية وال ميكن إنساين ملهنتهم الذي ال ميكن أن يقاس بقيمة إلا
جابات املعلمني عن السـؤال املفتـوح الـذي ورد يف    إن أومن املستغرب يف هذه النتيجة 
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جتماعية إلمة ااالستبانة كان فيه تركيز واضح على ضرورة حتسني اجلانب اإلقتصادي والقي
التحليل الـواعي  ولكن ن هناك تناقضاً ظاهرياً يف إجابات املوضوع نفسه، أويالحظ . هلم

 من املعلمني على الرغم من رغبتـهم الواضـحة يف حتسـني ظـروفه    أ يظهرهلذه النتيجة 
 هم تـأثرياً ئجتماعية مل يعتربوا اجلانب اإلقتصادي الذي يعيشونه مؤثراً يف أداإلقتصادية واإلا

 جتمـاعي  إلاجلانب اإلقتصادي وا ههم ملهنتهم ال حيددءالنتيجة أن أدا ذهأساسياً مؤكدين
فهم يقومون بواجبام على حسب قـدرام ويرغبـون بتحسـني    . بصورة قطعية

جتماعية، وهلذا نالحظ أن املعلمني فصلوا بـني مسـتوى   إلقتصادية واإلوضاعهم اأ
ن العديـد مـن   أويالحـظ  . اخلاص م جتماعيإلأدائهم واجلانب اإلقتصادي وا

) 1992العمـري،  ; 1997الفاضل والسـويدي، ;1992عبد اخلالق،( الدراسات
سـتقرار  إلهـم عوامـل ا  أن من أت بين Timperley and Robinson,2000)( واألجنبية

اإلقتصادي، ويف الوقت نفسه مل تقدم هـذه الدراسـات   كتفاء إلالوظيفي للمعلم هو ا
على للمعلم يؤدي بالضرورة إىل مسـتوى أداء  ألخل االقتصادى ان الدأضماناً على 

يتحكم ا عدة جوانب ولـيس  ) Quality of work( داءألن نوع اأعتبار إقضل، على أ
  .اجلانب اإلقتصادي فقط

تأثير جنس المعلم ومؤهالته وخبراته وأعبائه في إجاباتـه عـن    -13-1-1
  بنود االستبانه

ستعرض النتائج املتعلقة مبتغريات ال عن نتائج أسئلة الدراسة للحصول على صورة أكثر تفصي
متغريات أظهرت النتائج أثراً إحصائياً هلا، : الدراسة والسؤال املفتوح ضمن ثالث جمموعات هي
  . نتائج اإلجابة عن السؤال املفتوح ومتغريات مل تظهر النتائج أثراً إحصائياً هلا، وأخرياً

  ثر إحصائيألم يظهر لها  المتغيرات التي -13-1-1-1
أقل من مخس سنوات، مـن مخـس   : له ثالثة مستويات، هي متغري اخلربة وكانتضم و

ومتغري عـدد احلصـص   . أقل من عشر سنوات، ومن عشر سنوات فما فوق إىلسنوات 
عشرون حصة فما دون، من إحدى وعشرين حصة إىل : واشتمل على أربعة مستويات هي

حصة، ومن إحدى وثالثـني   نيوعشرين حصة إىل ثالثست ومن  ن حصة،يمخس وعشر
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  :وستعرض النتائج اخلاصة ذه املتغريات على النحو التايل. حصة فما فوق

  علمالخبرة العملية للمالمتعلقة بأثر الفرضية  -13-1-1-1-1
أقل أو تساوي ) α( ليس هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة" نصهاو

ظهر اجلدول ي ."متغري اخلربة العملية ىلإالصفوف الثالثة األوىل تعزى  بني معلمي 0.05
إذ مل . هاحماور عنمستوى أداء عينة الدراسة  يفثر اخلربة ألحتليل التباين ) 3:12(رقم 
من أن بعض الدراسات اخلربة، على الرغم متغري  ىلإفروق ذات داللة إحصائية تعود  تظهر

Forlin,2001) (وكذلك )يف  خلصت إىل أن للخربة دوراً) 1997 والسويدي، الفاضل
، هاحماور نجابة عيف اإل الدراسة احلالية مل تبني أن للخربة أثراً ولكن. حتديد مستوى األداء

ليس ويف هذا إشارة ضمنية إىل أن أفراد عينة الدراسة على اختالف عدد سنوات خربام 
اسة املذكورة يؤدي إىل ظهور حماور الدر عنجابام إاختالف جوهري يف  لديهم

كذلك فان هذه النتيجة تتفق مع ما جاء يف نتائج . بني إجابام اًفروق دالة إحصائي
جابات تقارب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلبشأن ) 1:12(اجلدول رقم 

ة يشري هذا التقارب إىل تقارب يف وجهات نظر أفراد عينو، هااالستبانة كل بنود نع
  .املختلفة خبصوص بنود االستبانةالدراسة 

 نعينة الدراسة ع أداءمستوى  يفثر اخلربة ألحتليل التباين  مما جيدر ذكره أيضاً أن نتائجو
، وهذا مؤشر آخر علـى  دالة إحصائياً تشر إىل وجود فروقمل  ،االستبانة بشكل عام بنود

مما أدى إىل ظهـور نتيجـة كليـة    االنسجام بني إجابات أفراد العينة عن مجيع حماورها، 
   .منسجمة مع نتائج اإلجابات عن احملاور الفردية
  

  )3:13(اجلدول 
  ن حماورهاالدراسة ع إجابات أفراد عينة يف ثر اخلربةألحتليل التباين 

  

مستوى  الداللة
متوسط قيمة ف الداللة

 املربعات
درجة
 احلرية

جمموع
 احملاور املصادر املربعات

دالغري  0.23
2

1.48 57.42 2 114.84 بني اموعات  اإلدارة
38.88 املدرسية 126 4899.17 داخل اموعات

128 الكلي 5014.02
دالغري  0.98

6
0.01
4

0.68  2 1.37 بني اموعات اجلانب 
 اإلقتصادي
 واالجتماعي

48.04 126 6053.02 داخل اموعات
128 الكلي 6054.39

دالري غ 0.11
8

2.16
9

117.73 2 235.46 بني اموعات  العبء
54.26 والربنامج 126 6836.41  داخل اموعات

128 الكلي 7071.88
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دالغري  0.05
6

2.94
7

155.51 2 311.03 بني اموعات
126 52.77 املدرسية البيئة 6648.99 داخل اموعات

128 الكلي 6960.02
دالغري  0.33

1
1.11
6

553.87 2 1107.75 بني اموعات
496.49 الكلي 126 62558.22  داخل اموعات

128  الكلي 63665.97

  
وهذا الفرضية املتعلقة بأثر عدد احلصص اليت يدرسها املعلم  -13-1-1-1-2
أقل أو تساوي ) α( ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة"نصها 
". ىل عدد احلصص اليومية للمعلمإبني معلمي الصفوف الثالثة األوىل تعزى  0.05

 .)4:13(دول رقم اجلأظهرت نتائج الدراسة املعلومات الواردة يف 
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  )4:13(اجلدول 

  ن حماورهاالدراسة ع يف إجابات أفراد عينةثر عدد احلصص حتليل التباين أل
  

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 مة فقي
متوسط
 املربعات

 درجة احلرية
جمموع
 املربعات

 احملاور املصادر

غري دال 0.095 2.393 91.75 2  183.49  اإلدارة بني اموعات
38.34 املدرسية 126 4830.52  داخل اموعات

 128 5014.02  الكلي
غري دال 0.966 0.034 1.64 2  3.28  االقتصاد بني اموعات

48.02 عيواالجتما 126 6051.10  داخل اموعات
 128 6054.39  الكلي

غري دال 0.651 0.431 24.03 2  48.06  العبء بني اموعات
55.74 والربنامج 126 7023.82  داخل اموعات

 128 7071.88  الكلي
غري دال 0.491 0.715 39.07 2  78.15  البيئة بني اموعات

54.62 126 6881.87  داخل اموعات

  
فعلى الـرغم مـن أن   . هذا املتغري ىلإذات داللة إحصائية تعزى  اًمل يظهر اجلدول فروق

عدد احلصص هو جزء من عبء املعلم، إال أن أفراد عينة الدراسة أجابوا عن هذا املـتغري  
بشأن مستوى  عن العبء ككل، وذه اإلجابات قدم املعلمون رؤية جديدة ةإجابة مستقل

اعترب املعلمون أن عبء املعلم وبرناجمه بشكل عام يشكالن مـتغرياً  . األداء وعدد احلصص
، وجندهم يف الوقت نفسه يعتـربون  )2:13( مؤثراً يف أدائهم كما نوقش يف اجلدول رقم

بأن هـذه   علماً. يف األداء مؤثراً عدد احلصص خارجاً عن العبء كامالً ال يشكل عنصراً
أن عـدد  ) 1997الفاضل والسـويدي، (ة خضعت جلدلية يف األدب التربوي يرى النتيج

 اخلـويل، (يرى بعض الباحثني مثـل  ومؤثراً يف األداء،  احلصص املرتفع أو املنخفض عامالً
أن عدد احلصص يرتقي مبستوى األداء، مبعىن إن زيادة عدد احلصص يعين زيـادة  ) 2000

أن ) 1999 ريـان، و; 1987، الشيخ(توازن يرى ويف رأي م. خربة املعلم وحتسن أدائه
إذا كان على عـاتق املعلـم    يف مستوى أداء املعلم خصوصاً عدد احلصص قد يكون مؤثراً

بواجبات إداريـة  القيام واجبات كثرية، يف حني أن تفريغ املعلم للتدريس فقط دون تكليفه 
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  . واضحاً يف أدائه خمتلفة رمبا ال يؤثر تأثرياً
  تغيرات لها أثر دال إحصائياًم -13-1-1-2

، املؤهل العلمي للمعلم وعدد الطلبة لدى )ذكوراً وإناثاً(وتشمل متغري اجلنس 
  .املعلم الواحد

  
  )5:13(اجلدول 

  الدراسة حماور عن  إجابات أفراد العينة يفاثر اجلنس 
  

 الداللة
درجة 
 احلرية

مستوى
 الداللة

 العدد قيمة ت
الوسط
 احلسايب

االحنراف
 املتغريات  عياريامل

0.305 2 دالغري  1.02
3 

46  49.30 5.88  ذكر
48.12 83 املدرسية اإلدارة 6.46  أنثى

0.988 2 دالغري  -
0.01

4

46  37.61 6.24  اإلقتصادياجلانب  ذكر
37.63 83 واالجتماعي 7.24  أنثى

0.050 2  دال
1.96 

46  43.07 7.56  ذكر
40.42 83 والربنامج العبء 7.24  أنثى

0.164 2 دالغري 
1.40 

46  44.67 5.67  ذكر
42.78 83 املدرسية البيئة 8.12  أنثى

0.165 2 دالغري 
1.39 

46  174.65 20.60  ذكر
23.06 168.95 83  الكلي  أنثى

  
  املتعلقة جبنس املعلم الفرضية -13-1-1-2-1

أقل أو ) α(ئية عند مستوى الداللة ليس هناك فروق ذات داللة احصا" :واليت نصها
  ".ىل متغري اجلنسإبني معلمي الصفوف الثالثة األوىل تعزى  0.05تساوي 

فروقاً ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة ) 5:13(مل يظهر اجلدول رقم 
) الذكور واإلناث(وتشري هذه النتيجة إىل أن متغري اجلنس . الدراسة تعود إىل متغري اجلنس

مل يشكل عامالً مؤثراً يف إجابات أفراد عينة الدراسة، على مستوى ااالت األربعة 
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ويعزى فرق الداللة . املذكورة يف الدراسة باستثناء العبء والربنامج التدريسي للمعلم
ألصحاب الوسط احلسايب األعلى وهم املعلمون الذكور الذين بلغ املتوسط احلسايب 

وميكن ). 40.42(ني كان املتوسط احلسايب إلجابات اإلناث ، يف ح)43.07(إلجابام 
إجتماعية وأسرية أكثر  تتفسري هذه النتيجة بأن املعلمني الذكور تقع على عاتقهم مسؤوليا

من املعلمات اإلناث وبالتايل فهم يشعرون بثقل العبء والربنامج التدريسي اكثر من 
دورهن على التدريس فقط وإمنا يتعدى ذلك  علماً أن املعلمات ال يقتصر. املعلمات اإلناث
أسرية واجتماعية خمتلفة ولكنها ليست باملستوى نفسه املطلوب من املعلمني  تإىل مسؤوليا

  . على اإلناث االذكور ألن اتمع يفرض على الذكور واجبات أسرية واجتماعية ال يفرضه
ليس هناك فروق ": نصهااليت الفرضية املتعلقة باملؤهل العلمي للمعلم  -13-1-2-2

بني معلمي الصفوف الثالثة  0.05أقل أو تساوي ) α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
استخدم الباحث اختبار حتليل التباين األحادي للكشف عن ". األوىل تعزى إىل متغري املؤهل العلمي

   ).6:13(الحظ اجلدول رقم . أثر هذا املتغري
  

  )6:13(رقم اجلدول 
  الدراسةحماور  عنعينة الدراسة  يف إجابات أفرادليل التباين الثر املؤهل العلمي حت

  

مستوى   الداللة
 الداللة

قيمة
 ف

متوسط 
 املربعات

درجة 
  احملاور املصادر جمموع املربعات احلرية

0.2 0.785  دالغري 
4

9.59 2 19.18 بني اموعات
 اإلدارة
39.64 املدرسية 126 4994.83 اموعاتداخل

128 5014.02 الكلي
0.2 0.779  دالغري 

5
11.99 2 23.98 بني اموعات اجلانب 

 اإلقتصادي
 واالجتماعي

47.86 126 6030.41 داخل اموعات
128 6054.39 الكلي

4.7 0.010  دال
6

248.29 2 496.58 بني اموعات
 العبء
52.18 والربنامج 126 6575.29 داخل اموعات

128 7071.88 الكلي
5.8 0.004  دال

6
296.33 2 592.66 بني اموعات  البيئة
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مستوى   الداللة
 الداللة

قيمة
 ف

متوسط
 املربعات

درجة 
  احملاور املصادر جمموع املربعات احلرية

50.54 126 6367.36 داخل اموعات  املدرسية
128 6960.02 الكلي

2.9 0.057  دالغري 
2

1409.0
9

2  2818.19 بني اموعات
  الكلي

482.92 126 60847.77 موعاتداخل ا
128 63665.97 الكلي  

  
عن حمـاور  عينة الدراسة  أداءمستوى  يفثر املؤهل العلمي ألحتليل التباين يظهر اجلدول 
يف حمور العبء التدريسي للمعلـم   اًإذ يتضح أن للمؤهل العلمي للمعلم أثر. الدراسة الكلية

يف حمور اإلدارة املدرسية وحمور  يف حني مل يكن له أثر دال إحصائياً. وحمور البيئة املدرسية
  .اجلانب اإلقتصادي واإلجتماعي للمعلم

يالحظ من هذه النتيجة أن املؤهل العلمي للمعلمني كان له أثر يف اعتبار املعلمـني أن   
كثـر مـن   أمعلمني بوصفهم العبء التدريسي والبيئة املدرسية هلما أثر يف مستوى أدائهم 

وذه النتيجة يؤكد أفراد . ب اإلقتصادي واإلجتماعي للمعلمجانب اإلدارة املدرسية واجلان
يف حتديد  أساسياً هم حموراًديل نالاإلقتصادي واإلجتماعي ال يشك نيعينة الدراسة أن اجلانب

  ). 2:13(مناقشة نتائج اجلدول رقم أثناء إليه يف  نامستوى أدائهم وهذا ما تعرض
ملؤهل العلمي يف أداء املعلمني يف ضوء العبء ق يف معرفـة أثر متغري اـللمزيد من التعم

ىل املؤهـل  إيعـزى   اًفرق) 7:13(التدريسي للمعلم والبيئة املدرسية، أظهر اجلدول رقم 
العلمي بني أفراد عينة الدراسة يتعلق بالعبء التدريسي، إذ كان هناك فرق بني محلة الدبلوم 

لدبلوم واملاجستري لصـاحل محلـة   والبكالوريوس لصاحل محلة البكالوريوس، وكذلك بني ا
وأما ما يتعلق بالبيئة املدرسية اتضح أيضاً أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني . املاجستري

وقـد  . أفراد عينة الدراسة لصاحل محلة البكالوريوس واملاجستري على حساب محلة الدبلوم
ى كانوا األقدر على حتديد اثر ترجع هذه الفروق يف كال النتيجتني إىل أن محلة املؤهل األعل

العبء التدريسي والبيئة التدريسة يف أدائهم بوصفهم معلمني حبكم الدراية العلمية واإلعداد 
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. له، لذا فقد ظهر التباين يف إجابام مقارنة حبملة درجـة الـدبلوم   املهين الذي خضعوا 
دراسة تصورات األفراد يف  هماًم إىل أن املؤهل العلمي يعد عامالً) 1993ملحم،( وأشار

ويعترب كذلك أن املؤهل العلمي يتخطى كونه عملية إعداد ملهنـة  . حنو كل قضية مطروحة
وهذا يؤكد مـا  . ليشكل قاعدة نظرية يف ذهن املتعلم توجه إجابته يف معظم ما يطرح عليه

بـة عـن   يف اإلجا إحصائياً توصلت إليه الدراسة احلالية، حني ظهر أثر املؤهل العلمي داالً
  .الفقرات املطروحة للدراسة

  
  

  ) 7:12(دول اجل
  يف عالقتهما باملؤهل العلمي والبيئة ءحموري العب ننتائج اختبار أقل فرق معنوي ع

  
 احملور ااميع األوساطفرق مستوى الداللة الداللة
 بكا-دبلوم *4.38- 0.011 دال

 ماستر–دبلوم *6.71- 0.005 دال والربنامج لعبءا
 ماستر–بكا 2.33- 0.24 دالغري 
 بكا-دبلوم *5.09- 0.003 دال

 ماستر–دبلوم *6.96- 0.003 دال املدرسية البيئة
 ماستر–بكا 1.87- 0.335 دالغري 

  
   عدد الطلبة يف الغرفة الصفية الواحدةالفرضية املتعلقة ب -13-1-1-2-3
أقل أو تسـاوي  ) α( ية عند مستوى الداللةليس هناك فروق ذات داللة احصائ":  نصهااليت
أجري  ".متغري عدد الطلبة الذين يدرسومإىل بني معلمي الصفوف الثالثة األوىل تعزى  0.05

االسـتبانة   ن بنودعينة الدراسة عإجابات أفراد  يفثر عدد الطلبة أل اختبار حتليل التباين األحادي
  .)8:13(ل رقم دواجل، الحظ احملاور بشكل خاص نبشكل عام وع

  
  )8:13(رقم اجلدول 

   هاحماور نعينة الدراسة عإجابات أفراد  يفحتليل التباين الثر عدد الطلبة 
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مستوى  الداللة
متوسط قيمة ف الداللة

 املربعات
درجة
 احلرية

جمموع
 احملاور املصادر املربعات

0.91 غري دال
8 

0.167 6.71 2 20.13 بني اموعات
4993.89 126 39.95 املدرسية اإلدارة داخل اموعات

 128 5014.01
6

الكلي

0.91 دالغري 
1 

0.178
3 

8.60 2 25.80 بني اموعات   اجلانب
 اإلقتصادي
 واالجتماعي

48.23 126 6028.58 داخل اموعات
 128 6054.39 الكلي

0.04 دال
3 

2.804 148.64 2 445.91 بني اموعات
6625.96 126 53.01 والربنامج العبء داخل اموعات

 128 7071.88 الكلي
0.93 دالغري 

6 
0.139 7.75 2 23.24 بني اموعات

6936.78 126 55.49 املدرسية البيئة داخل اموعات
 128 6960.02 الكلي

0.79 دالغري 
7 

0.339 171.59 2 514.79 بني اموعات  الكلي
505.21 126 63151.1

2
داخل اموعات  

 128 63665.9
7

الكلي  
  

يف مسـتوى أداء   اًعدد الطلبة يف غرفة الصف أثرلأن ) 8: 13(اجلدول رقم يف يظهر 
 املعلمني، أظهرت إجابات املعلمني عن حماور الدراسة أن عدد الطلبـة يـؤثر تـأثرياً داالً   

. ن فقرات حمور العبء التدريسي للمعلم بشكل خـاص يف إجابات أفراد العينة ع إحصائياً
ومن اجلدير بالذكر أن هذه النتيجة قد تكون حمصلة طبيعية للعدد املرتفع من الطلبة لـدى  

أن عـدد  ) 2000دغيـدي، و; 1997الفاضل والسويدي،(من  لاملعلم الواحد، يرى ك
عام، كما يروا أيضـاً أن  يف جمريات عمل املعلم ويف عبئه بشكل  رئيسياً الطلبة يؤدي دوراً

هناك عالقة ارتباطيه بني اجلانب النفسي للمعلم وعدد الطلبة داخل غرفة الصف الواحدة قد 
ولتحديد أثر عـدد الطلبـة يف األداء   . تؤدى به إىل الشعور بامللل وعدم اإلجناز أو العكس

 طالبـاً  25-21 من فروقاً بني آراء املعلمني الذين يدرسون) 9:13(أظهر اجلدول رقم 
وطالبة من ناحيـة وكـذلك بـني آراء     طالباً 30-26 من وطالبة وآراء الذين يدرسون

وكانت الفروق لصاحل أصـحاب العـدد   . فما فوق طالباً 31 من املعلمني الذين يدرسون
وذا إشارة واضحة، إىل أن العدد األقل من الطلبة داخل غرفة الصـف، افضـل   . األقل
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وبذلك فإن العدد األقل من الطلبة يعطـي  . ى تقدمي أداء أفضلللمعلم؛ من حيث قدرته عل

  . من حيث ضبطها ومتابعتها ةاملعلم فرصة افضل للتدريس وإلدارة العملية التعليمي
  

  ) 9:13(رقم دول اجل
  الربنامج يف عال قتهما بعدد الطالب الذين يدرسهم املعلمو ءحموري العب ننتائج اختبار أقل فرق معنوي ع

  
ااميع األوساطفرق مستوى الداللة  ةالدالل  احملور
0.1344 دالغري  )25-21(-فمادون20 3.167-

 والربنامج العبء

0.404 دالغري  )30-26(–فما دون20 1.633-
0.219 دالغري  فما فوق-31-فما دون20 3.198
0.318 دالغري  1.534 )21-25(-)26-30(
0.006 دال فما فوق31-)21-25( *6.365
0.027 دال فما فوق31(-)26-30( *4.831

وف الثالثـة  الصـف ي معلملعوامل املؤثرة يف أداء اب النتائج املتعلقة -13-1-1-3
  عن السؤال املفتوح تهمجابااألوىل من خالل 
هذا السؤال من خالل الرجوع إىل مجيـع االسـتبانات الـيت     نعحصائياً لقد أجيب إ

قام الباحث بتفريغ إجابـات أفـراد   استبانه،  129عددها لغ اوالب زيعاسترجعت بعد التو
املذكورة يف إجابات أفراد العينة، وإعطـاء  عوامل من ال عاملالعينة؛ وحساب التكرار لكل 

هـذه   ترتب، وتكرارها يف االستبانات مرات عدد هلذه التكرارات على حسب نسبة مئوية
  :وية األعلى، وكانت على النحو التايلحسب نسبتها املئتنازلياً على العوامل 

  
  )10:13(اجلدول رقم 

  مؤثرة يف أدائهم من خالل إجابام عن السؤال املفتوح وف الثالثة األوىلالصف ومعلمالعوامل اليت يراها 
  

 النسبة املئوية التكرار  رةــــــالفقالرقم

  91.47 118 .ماعية ووظيفية افضلعدم وجود قانون يعزز شخصية املعلم ويعطيه قيمة إجت.1
 87.59 113 . كثرة الدورات املتكررة واملكثفة غري املرتبطة بواقع املعلم.2
 78.29 101 قلة اإلمكانات املالية للمدرسة.3
 70.54 91 .عدم مالئمة الغرف الصفية من حيث املساحة، التدفئة، واملقاعد.4

5.
أممن خالل توفري املنح الدراسيةان ذلكأكعدم االهتمام بالنمو املهين للمعلم سواء 

 . من تبادل الزيارات الداخلية واخلارجية لتطوير عمل املعلم
90 69.97 
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 النسبة املئوية التكرار  رةــــــالفقالرقم

 8868.21  .عدم وجود نصاب ثابت للمعلم من الطلبة يف كل صف.6

7.
تقدم اجلامعات برامج اعداد غري مالئمة لبيئة املعلم وتركز علـى النظريـة فقـط أو 

 .متت لواقع املعلم بصلةاليت التالتصورا
8666.66 

 65.89  85 .ضعف التعاون بني املدرسة واألهل لغايات متابعة الطالب.8
 8263.56 .عدم التركيز على احلوافز املادية واملعنوية والوضع اإلقتصادي للمعلم.9

 7961.24 .ارتفاع عدد احلصص اليومية وطول زمن احلصة.10

11.
ن الصف الواحد حيدث بينهم صـراعات تـؤثر يف أداءمجع الطلبة ذكورا وإناثا ضم

  . املعلم
7255.81 

12.
عدم تفعيل نظام عقوبات خاص بالطلبة، حىت يشعر الطالب بااللتزام واملعلـم بـدور

 .مؤثر يف ضبط النظام
7054.26 

 6751.93 .عدم وجود آلية واضحة ملكافئة املتميزين من املعلمني، وتطوير عمل التقليدين منهم.13

14.
ضعف االهتمام باجلانب التربوي للطالب وأولياء األمور مما يؤثر يف عمليـة إعـداد

  .الطالب إعداداً خيدم حاجات اتمع القائمة واملنتظرة
6248.06 

15.
مع قدرات الطلبة واملعلمني اًبناء مناهج الصفوف الثالث األوىل ال يتالءم تالؤماً دقيق

 .وإمكانيات املدارس
6147.28 

16.
تكليف معلم الصف بواجبات إدارية يف املدرسة يقلل الوقت الذي ميكن ان يعطـى 

  .للطلبة
5945.73 

 5441.86 .عدم وجود عدد من املعلمني كطاقم إضايف يساعد املعلم يف أداء واجباته.17

  
يالحظ أن آراء أفراد عينة الدراسة خبصوص املعيقات اليت تـؤثر يف مسـتوى أدائهـم    

وقد حصل معيق عدم وجـود  . جوانب خمتلفة تتعلق بعمل املعلممشلت  ،بوصفهم معلمني
ة ووظيفية أفضـل على النسبة األعلى ـقانون يعزز شـخصية املعلم ويعطيه قيمة إجتماعي

بوجود قانون يعزز اجلانـب   نوذه النسبة يتبني أن املعلمني مجيعهم ال يشعرو) 91.47(
ور من خالل املعيق الثاين عشر واملتعلـق  كما يعزز هذا الشع. الوظيفي واالجتماعي لديهم

بعدم تفعيل نظام عقوبات خاص بالطلبة، ليشعر الطالب بااللتزام واملعلم بـدور مـؤثر يف   
يركـزان  كالمها ويالحظ أن العاملني %.  54.26ضبط النظام والذي حصل على نسبة 

ليتسىن له أن يقـدم   من السلطة بغية ضبط العملية التعليمية على ضرورة إعطاء املعلم مزيداً
  .أفضل مستوى أداء ممكن
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أما معيق الدورات املتكررة واملكثفة غري املرتبطة بواقع املعلم فقد حصل علـى نسـبة    
وهي النسبة الثانية األعلى ضمن املعيقات املذكورة، ويالحظ كذلك أن هـذا  % 87.59

هين للمعلم من خالل توفري املعيق يرتبط باملعيق اخلامس الذي أشار إىل عدم تشجيع النمو امل
ـ  والـذي   اًاملنح الدراسية وتبادل الزيارات الداخلية واخلارجية لتطوير عمله بوصفه معلم

وكذلك باملعيق السادس عشر الذي يشري إىل البعـد عـن   %. 69.97حصل على نسبة 
 للطلبة وقد كانت نسبته تكليف معلم الصف بالواجبات اإلدارية يف املدرسة، ليتفرغ كلياً

45.37.%  
بالتحليل الدقيق للمعيقات املذكورة يالحظ أن مجيعها تدور حول طبيعة عمل املعلم، ولوحظ 

لدى املعلمني بتطوير عملية النمو املهين اخلاص م، فقـد   اًهاً واضحيمن املعيقات أن هناك توج
ـ  %  87.59أمجعت نسبة عالية من املعلمني  ة، على ضرورة جتنب الدورات املكـررة واملكثف

على أمهية تبادل الزيارات الداخلية واخلارجية دف التعرف إىل يف الوقت نفسه وركز املعلمون 
  .جوانب تربوية ومهنية خمتلفة واكتساب خربات تربوية وتعليمية متنوعة

واقترح املعلمون أيضاً تفريغ املعلم من الواجبات اإلدارية ليتفرغ مدة أطول مع طلبتـه  
املعلمني لدى ، وذا نالحظ أن اًعلى مستوى أدائه بوصفه معلم اًياباألمر الذي ينعكس إجي

, السـادس  :اتويؤكد هذه النتيجة أيضاً املعيق. رغبة واضحة بإعادة تنظيم طريقة عملهم
عدم حتديد نصاب ثابت للمعلم : والسابع عشر وهي على التوايل العاشر، والثالث عشر،و

عدم إجياد آلية وصص اليومية وطول زمن احلصة، من الطلبة يف كل صف، ارتفاع عدد احل
ني منهم، وعدم وجود عدد من يواضحة ملكافئة املتميزين من املعلمني وتطوير عمل التقليد

  . املعلمني اإلضافيني اإلحتياطيني ملساعدة املعلم يف أداء واجباته
ـ      م مشلت املعيقات اجلانب اإلقتصادي أيضاً وخصوصـاً اجلانـب اإلقتصـادي للمعل

، وكذلك % 78.29وللمدرسة، وحصل معيق قلة اإلمكانات املالية للمدرسة على نسبة 
، يف %70.54التدفئة، واملقاعد على نسـبة  ومعيق يئة الغرف الصفية تشمل املساحة، 

ز على احلوافز املادية واملعنوية والوضع اإلقتصادي للمعلم على نسـبة  ـحني حصل التركي
املتعلق مبدى ) 2:13(عزز النتائج اليت وردت يف اجلدول رقم وهذه النتيجة ت%.  63.56

تأثري املستوى اإلقتصادي واالجتماعي للمعلم يف أدائه، ويالحظ تركيز معيقات اجلانـب  
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 ومل تعـط . اإلقتصادي أوالً على الظروف املدرسية وثانياً على أوضاع املعلم االقتصـادية 
  . اعية اخلاصةاألولوية لظروف املعلم االقتصادية واالجتم

أما عملية اإلعداد املهين ملعلمي الصفوف الثالثة األوىل وعالقة مناهج هذه الصفوف يف 
ادائهم فقد ذكر املعلمون عدداً من املعيقات اليت تتعلق ذا اجلانب لغايات تطوير مسـتوى  

م لقياماسة من أفراد عينة الدراسة أن هناك ضرورة %  66.66حيث اعترب هأدائهم وحتسين
ما هو مالئم لبيئة املعلم وعدم التركيز على املعـارف النظريـة فقـط أو    بتقدمي اجلامعات 
من أفراد %  47.28اليت ال متت للواقع بشيء، وقد عزز هذا أيضاً حني رأى  تالتصورا

العينة وجوب إعادة النظر يف مناهج الصفوف الثالث األوىل من قبل وزارة التربية والتعليم 
وهذه النتيجة تتفق مـع نتيجـة   . قدرات الطلبة واملعلمني وإمكانيات املدارسمبا يتالءم و

الذي أشار إىل ضرورة هيكلة التعليم اجلامعي العريب، ليسـتجيب  ) 1999ريان،(دراسة 
  .للتغريات اليت طرأت على املستويني العريب والعاملي

اليت وردت مـن   كذلك فان األسرة ودورها يف حتسني أداء املعلم كانت من املقترحات
من أفراد عينة الدراسة، وركز املعلمون على ضرورة التواصل مع األسـرة  % 65.89قبل

لغايات متابعة الطالب وبالتايل استغالل املعلم لوقت احلصة بصورة افضل ومتكنه من تقدمي 
من جمموع أفراد عينة %  48.06كذلك دعا . أداء افضل خمتصرا بذلك وقته ووقت طلبته

إىل التركيز على اجلانب التربوي للطالب وأولياء األمور بغية إجياد رؤية مشـتركة  الدراسة 
  .بني املدرسة واتمع حنو إعداد الطالب إعداداً خيدم حاجات اتمع القائمة واملنتظرة

ذا نالحظ أن دور األسرة الذي يتطلع إليه املعلمون ليس فقط متابعة أبنائهم أكادمييا،  
ألهداف، لذلك لتتشارك األسرة واملدرسة يف إعداد النشء ضمن رؤية مشتركة وإمنا يتعدى 

دراسة كل مـن  إليه  تحمددة األدوار، ومتنوعة األساليب، وهذه النظرة تتفق مع ما أشار
من أن دور املعلـم ال ينتـهي   ) 1978 عوف،وسالمه، وأيب الفتوح، وبدران، والغنام، (

  . لك ليصبح جزءاً من منظومة إجتماعية كليهبانتهاء حدود املدرسة إمنا يتعدى ذ
بالنظر إىل املعيقات اليت قدمت من قبل املعلمني يالحظ أا تعرضت ملوضوعات تربوية 

. خمتلفة، وان هذه املعيقات توضح مدى تنوع احلاجات اليت يرغب املعلمـون بتحقيقهـا  
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اء املعلمـني يتعلـق   يف أد وكتفسري علمي هلذه الظاهرة يالحظ أن هناك عدة جوانب تؤثر
بدور  قباإلدارة املدرسية وكذلك هناك ما يتعليتعلق اآلخر  هاباإلدارة التربوية وبعضبعضها 

لذا فان تصورات املعلمني حنو مستوى أدائهم، ال تنتهي .اتمع ومؤسسات إعداد املعلمني
ألسرة مشتركة بني ا ةعند حدود غرفة الصف أو املدرسة بل تتجاوز ذلك لتصبح مسؤولي

  . يف عملية التعليم واملدرسة وبني مجيع املعنيني
  

  الخالصة  -14
  : يف ضوء النتائج اليت عرضت يتضح ما يأيت

اإلدارة املدرسـية،  : من اجلوانب مثل داألوىل بعد ةيتأثر أداء معلمي الصفوف الثالث -1
علمـي  تعاون األسرة، وعدد الطلبة، وعدد احلصص، واملؤهـل ال ووالبيئة املدرسية، 

 . للمعلم، وكذلك اجلوانب االقتصادية واالجتماعية للمعلم
هناك اجتاه واضح لدى املعلمني لتحسني بيئات عملهم، واالرتقاء مبستوى إعـدادهم   -2

وأظهر املعلمون رغبة واضحة يف إعادة هيكلـة القـوانني واألنظمـة الـيت     . املهين
ل مثل هذه القوانني يساعد ضبط سلوك الطلبة، على إعتبار أن تفعيعلى تساعدهم  

 .املعلمني على ضبط البيئة التعليمية داخل املدرسة ومن مث حتسني مستوى أدائهم
األوىل، وتناولت هـذه   ةهناك معيقات حتد من مستوى أداء معلمي الصفوف الثالث -3

املعيقات عدداً من اجلوانب فقد ركزت على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية للمعلم 
وكذلك جوانب اإلعداد املهين وتعدت ذلك لتسليط الضوء على  حتسينها، وضرورة

موجـود يف   واألوىل وما ه ةأمهية االنسجام بني مناهج إعداد معلمي الصفوف الثالث
 .املدارس من ناحية واقعية

هناك أمهية للتعاون بني األسرة واملدرسة بصورة دورية منتظمة لغايات جعل العمليـة   -4
 .تركة بني الطرفنيالتعليمية مش

نصاب املعلم من الطلبة وعدد احلصص اليت جيب أن يدرسها ألا جوانـب  جيب حتديد  -5
 . على مستوى األداء وعلى نوعية التعليم املقدم للطلبة جيب أن تكون مقننة وحمددة حفاظاً
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 الوظيفي أثر واضح يف مستوى أدائه، وقد أظهرت نتائج الدراسة فروقـاً املعلم لعبء  -6
 .لصاحل املعلمني الذين يدرسون العدد األقل من الطلبة دالة إحصائياً

. توى األداء وكان لصـاحل أصحاب املؤهالت األعلىـيف مس للمؤهل العلمـي أثر -7
يف التأثري  عامالً مساوياً لكذلك أن البعد اإلقتصادي واالجتماعي للمعلمني ال يشك

والعبء التدريسي فقد اعتربه املعلمون العامـل   يف أداء املعلمني مثل اإلدارة املدرسية
  .يف متغريات الدراسة األقل تأثرياً

   
  المقترحات -15

  :ويف ضوء النتائج احلالية يقترح الباحث ما يأيت
  :إعادة هيكلة عمل املعلم يشمل ما يلي -1
  .حتديد نصاب املعلم من الطلبة وعدد احلصص -1-1
  .وية للمعلمنيحتديد نظام حوافز مادية ومعن -1-2
تفعيل نظام تطوير مهين يعتمد على واقع املعلمني وحاجام وليس على افتراضـات   - 3- 1
   .نظرية
إعطاء املعلم فرصة املشاركة يف صوغ القرارات ذات العالقة مبهنته وعـدم فرضـها    - 4- 1
  .عليه

. ملعلمنيبني اإلدارة املدرسية ومستوى أداء ا عالقةالإجراء مزيد من األحباث تظهر  -2
مع ضرورة التركيز على البيئة املدرسية ومالحظة مدى تأثري البيئات املدرسية املختلفـة يف  
أداء املعلمني، آخذين باحلسبان مدى تعاون اإلدارة املدرسية وانعكاس هذا التعاون على أداء 

  .املعلمني
 

  المراجع
  المراجع العربية
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